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4295. Evangelho de domingo 3º da Páscoa (14-04-2013) - At 5, 27b-32.40b-41; Sl 29; Ap 5, 11-14; Jo
21, 1-14 (longa Jo 21, 1-14) - Jesus apareceu aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição se
deu assim: Estavam reunidos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, natural de Caná da
Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Simão Pedro lhes disse: “Vou pescar”.
Responderam-lhe os outros: “Nós também vamos com você”.
Saíram, então, e entraram na barca. Mas naquela noite não pegaram nada. Quando estava
amanhecendo, Jesus apareceu na praia e os discípulos não sabiam que era ele. Perguntou-lhes Jesus:
“Vocês têm alguma coisa para comer?” “Não”, responderam eles. “Joguem a rede à direita da barca e
encontrarão”, falou-lhes Jesus. Jogaram, então, a rede e pegaram tanto peixe que não podiam recolhêla.” “É o Senhor”, disse a Pedro o discípulo que Jesus amava. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor,
vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram na barca,
arrastando a rede com os peixes; estavam apenas a 90 metros longe da praia.
Quando desceram da barca, viram um pouco de pão e um braseiro, no qual estava sendo assado um
peixe. “Tragam alguns dos peixes que vocês pegaram”, falou-lhes Jesus.
Simão Pedro voltou à barca e arrastou para a terra a rede, que vinha cheia, com cento e cinquenta e três
grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. “Venham e comam”, disse-lhes Jesus.
Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus
se aproximou deles, pegou o pão e lhes deu. Deu-lhes depois o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus,
depois que ressuscitou dos mortos, apareceu a seus discípulos.
Recadinho: - Você reza sempre pedindo as luzes de Deus? - Você trata o pobre e o humilde como
imagem de Deus? - Você coloca sempre suas atividades nas mãos de Deus? - Em suas folgas e
descanso, você encontra espaço para descansar em Deus? Como? - Você aproveita as ocasiões que
surgem para dar testemunho de sua fé?
4296. Diante dos problemas da vida... - "Diante dos problemas da vida, os cristãos não devem procurar
atalhos, mas confiar sempre em Deus, o Senhor da vida. Um cristão sabe como aceitar os fatos. O
próprio Jesus disse a seus discípulos: "Sou eu, não tenham medo. Sou eu, sempre. Com as dificuldades
da vida, com os problemas, com as coisas novas que temos de lidar. O Senhor está presente. Podemos
errar, realmente, mas Ele está sempre perto de nós e nos diz: você errou, retome o caminho certo!"
Fraudar a vida, o maquiar a vida não é um comportamento bom. A vida é como é. É a realidade. É
como Deus quer que seja ou como Deus permite que seja. Devemos aceitá-la e o Espírito do Senhor
nos dará a solução para os problemas". (Papa Francisco, em sua homilia no 13 de abril de 2013)
4297. Papa cria grupo para o aconselhar no governo da Igreja - No dia 13 de abril de 2013,
comemorando um mês de pontificado, o Papa Francisco, atendendo a uma sugestão advinda no
decorrer das Congregações Gerais antes do Conclave, constituiu um grupo de Cardeais para o
aconselhar no governo da Igreja e para estudar um projeto de revisão da Constituição Apostólica
“Pastor Bonus” (“Bom Pastor), de João Paulo II, sobre a Cúria Romana. O grupo é formado pelos
seguintes cardeais: Giuseppe Bertello, Presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano;
Francisco Javier Errazuriz Ossa, Arcebispo emérito de Santiago do Chile; Oswald Gracias, Arcebispo
de Mumbai (Índia); Reinhard Marx, Arcebispo de Munique e Fresinga (Alemanha); Laurent
Monsengwo Pasinya, Arcebispo de Kinshasa (República Democrática do Congo); Sean Patrick
O’Malley. O.F.M. Cap., Arcebispo de Boston (EUA); George Pell, Arcebispo de Sidney (Austrália);
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga S.D.B., Arcebispo de Tegucigalpa (Honduras), com a função de
Coordenador. Faz parte também do grupo o Bispo de Albano (Itália), Dom Marcello Semeraro, com a
função de secretário.
A primeira reunião coletiva do grupo foi fixada para os dias 1º, 2 e 3 de outubro de 2013. Este é um
grupo convocado para aconselhar. Quem ajuda o Papa a governar a Igreja todos os dias com suas
diferentes competências e suas responsabilidades é a Cúria Romana, que é constituída de colaboradores
estáveis e permanentes.

